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เพ่ือให้ง่ายแก่การค้นหาทางผู้จัดท าจึงแบ่งหัวข้อการท างานของ เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพออกเป็น 4ส่วนได้แก่ การจัดการเนื้อหา การจัดการหน้าของเว็บไซต์ 
การจัดการระบบ และการใช้งานปลั๊กอินที่น่าสนใจ 

การจัดการทั้งหมดภายในเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะท าได้
ก็ต่อเมื่อท าการเข้าสู่ระบบ(Login)เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย สามารถเข้าได้จาก www.bu.rmutk.ac.th/wp-
login.php เมื่อท าการเข้าสู่ระบบแล้วหน้าแรกที่ปรากฏขึ้นมาคือหน้าควบคุมเว็บไซต์ตามภาพที่ 2 ซึ่งหน้านี้
เป็นหน้าที่รวบรวมการจัดการหน้าเว็บเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเช่น การปรับแต่งเว็บ การแก้ไขหน้า เป็นต้น 

 

ภาพที ่1  การเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที ่2  หน้าควบคุมเว็บไซต์ 
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การจดัการเนือ้หา 
 

 การจัดการเนื้อหาเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับจัดการกับเนื้อหาที่จะปรากฏในส่วนต่างบนหน้าเว็บไซต์แต่ละ
หน้า 
 
1.1  การจดัการขอ้มลู  
 การจัดการข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ได้แก่ ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว
โครงการความร่วมมือ ปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและตารางสอบ ประกาศเก่ียวกับงานวิจัย  
 1.1.1  การเพ่ิมและเผยแพร่ข้อมูล  
 กดท่ีปุ่มเมน”ูเรื่อง”ทางด้านซ้าย(หมายเลข 1)แล้วจะปรากฏหน้าดังที่เห็นในภาพที่ 3 ขึ้นมา ให้ท าการ
กดปุ่ม “เขียนเรื่องใหม”่(หมายเลข 2)จะเข้าสู่หน้าเพิ่มเรื่องใหม่ตามภาพท่ี 4 

เริ่มจากการใส่ชื่อเรื่องลงในช่องหมายเลข 1 และใส่ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดลงในช่องหมายเลข 2
และสามารถตกแต่งได้ด้วยเครื่องมือที่มีให้ด้านบนซึ่งการใช้งานเครื่องมือคล้ายกับMicrosoft word ถ้าต้องการ
ใส่รูปหรือสื่อต่างๆให้กดที่ปุ่มหมายเลข 4 (จะเข้าสู่หน้าเพ่ิมสื่อซึ่งจะอธิบายในหัวข้อที่ 1.6.1การเพ่ิมสื่อกลาง) 
แต่ถ้าต้องการตกแต่งให้สวยงามสามารถกดที่ปุ่มหมายเลข 3 Edit with Elementor ได้ (การใช้งาน ปลั๊กอิน 
Elementorจะอธิบายในหัวข้อที่ 4.4 การใช้งาน Elementor) หลังจากใส่รายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้
เลือกหมวดหมู่ในช่องหมายเลข 6 ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1รายการ โดยเลือกหมวดหมู่ที่มีเลข 01 น าหน้า 
การเลือกหมวดหมู่ได้แก่ 

01_ก าหนดการกิจกรรม 
01_ข่าวประกาศ 
01_ข่าวประชาสัมพันธ์ 
01_ข่าวโครงการความร่วมมือ 
01_ปฏิทินการศึกษาตารางเรียนและตารางสอบ(หัวข้อนี้ต้องเลือกข่าวประกาศด้วย) 
01_ประกาศเก่ียวกับงานวิจัย(หัวข้อนี้ต้องเลือกข่าวประกาศด้วย) 

 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วกดที่ปุ่มหมายเลข 5 “เผยแพร่”เพ่ือท าการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ 
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ภาพที ่3  เมนูเรื่องหน้าเรื่องทั้งหมด 

 

 
ภาพที ่4  เมนูเรื่องหน้าเพิ่มเรื่องใหม่ 

 1.1.2  การแก้ไขข้อมูล 
สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูเรื่องจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขโดยพิมพ์ 

บางส่วนของชื่อเรื่องในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบเรื่องที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องการแก้ไข 
จะพบแถบเมนูที่ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “แก้ไข”เพ่ือท าการแก้ไขได้เลยซึ่งถ้ากดแล้วจะเข้าสู่หน้าแก้ไขเรื่อง(คล้าย
ภาพที่ 4) เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด “อัปเดต” ที่ปุ่มหมายเลข 5 จากภาพที่ 4 เพ่ือท าการ
บันทึกการแก้ไขท้ังหมด 
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1.1.3  การลบข้อมูล  
สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูเรื่องจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาเรื่องที่ต้องการลบโดยพิมพ์ บางส่วน

ของชื่อเรื่องในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบเรื่องที่ต้องการลบแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องลบ จะพบแถบเมนูที่
ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “ย้ายไปถังขยะ”เป็นตัวอักษรสีแดงเพ่ือท าการลบข้อมูล 
 

1.2  การจัดการข้อมูลบุคลากร 
 เป็นการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ต าแหน่ง คณาจารย์ 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  
 1.2.1  การเพ่ิมและเผยแพร่ข้อมูลบุคลากร 

กดท่ีปุ่มเมน”ูเรื่อง”ทางด้านซ้าย(หมายเลข 1)แล้วจะปรากฏหน้าดังที่เห็นในภาพที่ 3 ขึ้นมา ให้ท าการ
กดปุ่ม “เขียนเรื่องใหม”่(หมายเลข 2)จะเข้าสู่หน้าเพิ่มเรื่องใหม่ตามภาพที่ 4 เริ่มจากการใส่ชื่อ นามสกุล ลงใน
ช่องหมายเลข 1 และกดที่ปุ่มหมายเลข 3 Edit with Elementor (ในหัวข้อนี้จะอธิบายการท างานของ 
Elementor แบบคร่าวๆถ้าไม่เข้าใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 4.4 การใช้งาน Elementor) 

กดสร้างคอลัมน์ใหม่ที่กลางหน้าจอแล้วเลือกแบ่งเป็นสองคอลัมน์ จะได้คอลัมน์หมายเลข 1 กับ
หมายเลข 2 มาซึ่งหมายเลข 1 ให้ใส่รูปภาพ(Image) หมายเลข 2 ให้ใส่ Text Editor หลังจากใส่รายละเอียด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดอัปเดต แล้วกดกลับสู้หน้าเรื่องที่แถบเมนูขีดสามขีดทางด้านซ้ายบน เมื่อกลับมาแล้ว
ให้เลือกหมวดหมู่ในช่องหมายเลข 6 ในภาพที่ 4 ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1รายการ (ส าหรับผู้ที่มี ต าแหน่ง
อ่ืนๆในคณะบริหารธุรกิจ) โดยเลือกหมวดหมู่ที่มีเลข 03 น าหน้า เช่น 

03_คณบดี 03_สาขาวิชาการจัดการ 

03_รองคณบดี 03_สาขาวิชาการตลาด 

03_บุคลากรฝ่ายวิชาการ 03_สาขาวิชาการบัญชี 

03_บุคลากรฝ่ายวิชาการ 03_สาขาวิชาการประเมินราคา 

03_ผู้ช่วยคณบดี 03_สาขาวิชาการเงิน 

03_รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 03_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

03_หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ 03_สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

03_เจ้าหน้าที่ 03_สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ 

 
 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วกดที่ปุ่มหมายเลข 5 “เผยแพร่”เพ่ือท าการเผยแพร่บุคลากรสู่
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ 
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ภาพที ่5  การใช้งาน Elementor เพ่ือเพ่ิมอาจารย์ 

 
 1.2.2  การแก้ไขข้อมูลบุคลากร 

สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูเรื่องจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาบุคลากรที่ต้องการแก้ไขโดยพิมพ์ 
บางส่วนของชื่อหรือนามสกุล ในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบบุคลากรที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้ น าเม้าไปชี้ที่ชื่อที่
ต้องการแก้ไข จะพบแถบเมนูที่ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “แก้ไข”เพ่ือท าการแก้ไขได้เลยซึ่งถ้ากดแล้วจะเข้าสู่หน้า
แก้ไขเรื่อง(คล้ายภาพที่ 4) เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด “อัปเดต” ที่ปุ่มหมายเลข 5 จากภาพที่ 
4 เพื่อท าการบันทึกการแก้ไขทั้งหมด 
 1.2.3  การลบข้อมูลบุคลากร 

สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูเรื่องจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาชื่อ หรือ นามสกลุ ที่ต้องการลบโดย
พิมพ์ บางส่วนของชื่อ หรือนามสกุล ในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบบุคลากรที่ต้องการลบแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่
หัวข้อที่ต้องลบ จะพบแถบเมนูที่ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “ย้ายไปถังขยะ”เป็นตัวอักษรสีแดงเพ่ือท าการลบข้อมูล 
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1.3  การจัดการข้อมูลอัลบั้มรูป 
 1.3.1  การเพ่ิมและเผยแพร่อัลบั้มรูป 

กดท่ีปุ่มเมน”ูเรื่อง”ทางด้านซ้าย(หมายเลข 1)แล้วจะปรากฏหน้าดังที่เห็นในภาพที่ 3 ขึ้นมา ให้ท าการ
กดปุ่ม “เขียนเรื่องใหม่”(หมายเลข 2)จะเข้าสู่หน้าเพิ่มเรื่องใหม่ตามภาพที่ 4 เริ่มจากการใส่ชื่ออัลบั้มลงในช่อง
หมายเลข 1 และกดที่ปุ่มหมายเลข 3 Edit with Elementor  (ในหัวข้อนี้จะอธิบายการท างานของ 
Elementor แบบคร่าวๆถ้าไม่เข้าใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 4.4 การใช้งาน Elementor) 

กดสร้างคอลัมน์ที่กลางหน้าจอเลือกแบบ หนึ่งคอลัมน์และเลือกเมนู อัลบั้มรูป( Image Gallery) และ
เลือกรูปที่ต้องการ หลังจากใส่รายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดอัปเดต แล้วกดกลับสู้หน้าเรื่องที่แถบเมนู
ขีดสามขีดทางด้านซ้ายบน เมื่อกลับมาแล้วให้เลือกหมวดหมู่ในช่องหมายเลข 6 ในภาพที่ 4 ที่หัวข้อ 
02_Gallery_กิจกรรมเมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วกดที่ปุ่มหมายเลข 5 “เผยแพร่”เพ่ือท าการ
เผยแพร่บุคลากรสู่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ 

 
 1.3.2  การแก้ไขอัลบั้มรูป 

สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูเรื่องจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาอัลบั้มที่ต้องการแก้ไขโดยพิมพ์ 
บางส่วนของชื่ออัลบั้มในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบอัลบั้มที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องการ
แก้ไข จะพบแถบเมนูที่ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “แก้ไข”เพ่ือท าการแก้ไขได้เลยซึ่งถ้ากดแล้วจะเข้าสู่หน้าแก้ไขเรื่อง
(คล้ายภาพที่ 4) เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด “อัปเดต” ที่ปุ่มหมายเลข 5 จากภาพที่ 4 เพ่ือท า
การบันทึกการแก้ไขท้ังหมด 

 
 1.3.3  การลบอัลบั้มรูป 

สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูเรื่องจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาอัลบั้มที่ต้องการลบโดยพิมพ์ บางส่วน
ของชื่ออัลบั้มในช่องหมายเลข 3 เมื่ออัลบั้มที่ต้องการลบแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องลบ จะพบแถบเมนูที่
ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “ย้ายไปถังขยะ”เป็นตัวอักษรสีแดงเพ่ือท าการลบข้อมูล 
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ภาพที ่6  การใช้งาน Elementor เพ่ือเพ่ิมอัลบั้มรูป 

1.4  การจดัการหมวดหมู ่

 จัดหมวดหมู่เพ่ือต้องการแยกเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้แยกจากกันชัดเจน 
1.4.1  การสร้างหมวดหมู่ 
กดท่ีค าว่า”เรื่อง”จากเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีเมนูย่อยลงมาให้เลือกที่เมนู”หมวดหมู่”(หมายเลข 

1)แล้วจะเข้าหน้าดังภาพที่ 7 และเริ่มต้นการสร้างหมวดหมู่ใหม่โดยการใส่ชื่อหมวดหมู่ในช่องหมายเลข 2 ใส่
ค าอธิบายในช่องหมายเลข 3 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กดท่ีปุ่มหมายเลข 4  “สร้างหมวดหมู่ใหม่” 
 1.4.2  การแก้ไขหมวดหมู่ 
 กดท่ีค าว่า”เรื่อง”จากเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีเมนูย่อยลงมาให้เลือกที่เมนู”หมวดหมู่”(หมายเลข 
1)แล้วจะเข้าหน้าดังภาพที่ 7 และใส่ชื่อหมวดหมู่เพ่ือท าการค้นหา หมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไขในช่องหมายเลข 5 
และน าเม้าไปชี้ หมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข จะพบแถบเมนูย่อย ให้เลือกแก้ไข และหลังท าการแก้ไข ให้กด อัป
เดต 
 1.4.3  การลบหมวดหมู่ 

กดท่ีค าว่า”เรื่อง”จากเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีเมนูย่อยลงมาให้เลือกที่เมนู”หมวดหมู่”(หมายเลข 
1)แล้วจะเข้าหน้าดังภาพที่ 7 และใส่ชื่อหมวดหมู่เพ่ือท าการค้นหา หมวดหมู่ที่ต้องการลบในช่องหมายเลข 5 
และน าเม้าไปชี้ หมวดหมู่ที่ต้องการลบ จะพบแถบเมนูย่อย ให้เลือกย้ายไปถังขยะ 

 



P a g e  | 9 

 

 
ภาพที ่7  เมนูเรื่องหน้าหมวดหมู่ 

 

1.5  การจัดการปฏิทินกิจกรรม 
เป็นการจัดการเพ่ิมก าหนดการกิจกรรมและจะไปแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ 

เพ่ือบอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่จะบอกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดเวลา
กิจกรรม จะหายไปจากหน้าจอที่แสดงให้คนท่ัวไปทราบแต่ยังเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เช่นเดิม 

1.5.1  การเพ่ิมปฏิทินกิจกรรม 
 กดท่ี Event List ที่เมนูทางด้านซ้ายมือที่ต าแหน่งหมายเลข 1 ของภาพที่ 8 และท าการสร้างกิจกรรม
ใหม่โดยกด Add New ที่ปุ่มหมายเลข 2ของภาพที่ 8 และจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 9 เริ่มโดยการใส่ ชื่อ
กิจกรรมในช่องหมายเลข 1 จากภาพที่ 9 ใส่วันที่จัดกิจกรรมในช่องที่ 2 ของภาพที่ 9 แต่ถ้าหากว่ากิจกรรมนั้น
มีมากกว่า 1 วันให้เลือกในช่องหมายเลข 3 ของภาพที่ 9 ด้วยซึ่งก็คือ Multi-Day Event เพ่ือเลือกวันเริ่มต้น
และสิ้นสุดของกิจกรรม ใส่เวลาของกิจกรรมในช่องหมายเลข 4 ของภาพที่ 9 ใส่สถานที่จัดกิจกรรมในช่อง
หมายเลข 5 ของภาพที่ 9 และใส่รายละเอียดกิจกรรมในช่องหมายเลข 6 ของภาพที่ 9 เมื่อกรอกข้อมูลและ
ตรวจสอบครบถ้วนแล้วให้กด เผยแพร่ที่ปุ่มหมายเลข 7  
 1.5.2  การแก้ไขปฏิทินกิจกรรม 

กดท่ี Event List ที่เมนูทางด้านซ้ายมือที่ต าแหน่งหมายเลข 1 ของภาพที่ 8 และท าการค้นหากิจกรรม
ที่ต้องการแก้ไขเพ่ือพบกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่กิจกรรมนั้นๆ แล้วจะปรากฏเมนูย่อยที่ซ่อน
อยู่ ให้เลือกหัวข้อ แก้ไข เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าแก้ไขกิจกรรมนั้นๆ 
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 1.5.3  การลบปฏิทินกิจกรรม 
กดที่ Event List ที่เมนูทางด้านซ้ายมือที่ต าแหน่งหมายเลข 1 ของภาพที่ 8 และท าการ

ค้นหากิจกรรมที่ต้องการลบเพ่ือพบกิจกรรมที่ต้องการลบแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่กิจกรรมนั้นๆ แล้วจะปรากฏเมนู
ย่อยท่ีซ่อนอยู่ ให้เลือกหัวข้อ ย้ายไปถังขยะ จะท าการลบกิจกรรมนั้นๆออก 

 

 
ภาพที ่8  การจัดการปฏิทินกิจกรรม 

 

 
ภาพที ่9  การสร้างปฏิทินกรรมใหม่ 
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1.6  การจัดการสื่อกลาง 
การจัดการสื่อกลางหมายถึงการจัดการเกี่ยวกับสื่อต่างๆที่น าเข้าจากภายนอกสู่คณะบริหารธุรกิจ 

เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดีโอ เพื่อเรียกใช้งานในภายหลัง ซึ่งการใช้งานจะถูกเรียกได้ 2 แบบคือ การ
เอาลิ้งของสื่อไปวาง กับ ปุ่มน าเข้า ที่มีลักษณะแบบนี้  
 1.6.1  การเพ่ิมสื่อกลาง 
  เลือกเมนู สื่อ ที่อย่างด้านซ้าย ที่หมายเลข 1 กดเพ่ิมสื่อที่ช่องหมายเลข 2 และเลือกไฟล์ที่
ช่องหมายเลข 3  
 1.6.2  การแก้ไขสื่อการ 
  การแก้ไขสื่อสามารถแก้ไขได้แค่สื่อที่เป็นรูปภาพเท่านั้น โดยการเลือกไปที่สื่อนั้นๆ แล้วกดใต้
ภาพ จะมีค าว่าแก้ไขรูป อยู่  
 1.6.3  การลบสื่อกลาง 

กดค้นหาสื่อที่ช่องหมายเลข 4 ของภาพที่ 10 หลังจากนั้นคลิกที่สื่อที่ต้องการลบ แล้วเลือก
เมนู ลบอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นตัวหนังสือสีแดงๆ 
 

 
 

ภาพที ่10  คลังไฟล์ภาพ 
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1.7  การแก้ไขหน้าดาวน์โหลดและหน้าเอกสาร 
 ถ้าต้องการแก้ไขหน้าไหม ให้เข้าไปที่หน้านั้นๆ เช่นถ้าต้องการแก้ใขหน้าเอกสารให้เข้าไปที่ ข้อมูลคณะ 
เลือกเมนู เอกสาร แล้วเปิดหน้าเอกสารขึ้นมา ถ้าต้องการแก้ไขหน้าดาวน์โหลด ให้เข้าเมนูดาวน์โหลด และให้
เปิดหน้าดาวน์โหลดขึ้นมา และให้เลือก Edit with Elementor ที่ปุ่มหมายเลข 1 ของภาพที่ 11   

หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าแก้ไข ดังภาพที่ 12 ให้คลิ๊กท่ีต าแหน่งใดก็ได้บริเวณต าแหน่งที่ 1 (ของภาพ
ที่ 12) เพ่ือให้เมนูทางซ้ายปรากฏ แบบในภาพ และให้เลื่อนเมนูทางซ้ายลงไปล่างสุด ให้กด +ADD ITEM 
(หมายเลข 2) เพ่ือสร้างตารางส าหรับใส่เอกสารใหม่ หลังจากนั้นกดเพ่ิมสื่อ เพ่ือเลือกสื่อที่ต้องการ และกด 
UPDATE ที่หมายเลข 3 

 
ภาพที ่11 หน้าดาวนโ์หลด 

 

 
ภาพที ่12 แก้ไขหน้าดาวน์โหลด 
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การจดัการหนา้ของเวบ็ไซต์ 
 

 เป็นการจัดการหน้าเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมหน้า ลบหน้า หรือแก้ไขหน้า 
 

2.1.   การจัดการหน้าเพจ 
2.1.1  การเพ่ิมและเผยแพร่หน้าเพจ 
เข้าสู่หน้าต่างการจัดการหน้าได้โดยการกดที่เมนูทางด้านซ้ายที่เขียนว่า “หน้า” (หมายเลข 1) 

หลังจากนั้นสามารถเพ่ิมหน้าใหม่ได้ที่ ปุ่มหมายเลข 2 “เขียนหน้าใหม่” เมื่อกดเข้าไปแล้วจะปรากฏหน้า 
เพ่ิมเรื่องใหม่ ดังภาพที่ 14  
หลังจากเข้าหน้าเพ่ิมหน้าใหม่แล้ว ให้ใส่ชื่อหน้าในช่องหมายเลข 1 ของภาพที่ 14 ถ้าต้องการตกแต่งหน้า
ให้สวยงาม ให้กดท่ีปุ่มสีน้ าเงิน หมายเลข 2 Edit with Elementor (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 4.4 
การใช้งาน Elementor) หรือถ้าต้องการตกแต่งและใส่เนื้อหาธรรมดา ให้พิมพ์รายละเอียดในช่อง
หมายเลข 3 ได้เลย หลังจากนั้นต้องเลือกรูปแบบ เทมเพลต ในช่องหมายเลข 4 เพ่ือปรับขนาดการ
แสดงผลของหน้านั้นๆ เช่น Elementor Full Width จะเป็นการปรับให้หน้านั้นๆเต็มหน้าจอ เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลแล้วให้กดท่ีปุ่มสีน้ าเงินหมายเลข 5 เพื่อเผยแพร่หน้านั้นๆสู่เว็บไซต์ 
 2.1.2  การแก้ไขหน้าเพจ 

สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูหน้าจะปรากฏภาพที่ 13 และค้นหาหน้าที่ต้องการแก้ไขโดยพิมพ์ 
บางส่วนของชื่อหน้าในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบหน้าที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องการ
แก้ไข จะพบแถบเมนูที่ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “แก้ไข”เพ่ือท าการแก้ไขได้เลย เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ให้กด “อัปเดต”เพ่ือท าการบันทึกการแก้ไขท้ังหมด 

 
ภาพที ่13  การจัดการหน้าเพจ 
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 2.1.3  การลบหน้าเพจ 

สามารถท าได้โดยการเข้าเมนูหน้าจะปรากฏภาพที่ 3 และค้นหาหน้าที่ต้องการลบโดยพิมพ์ 
บางส่วนของชื่อหน้าในช่องหมายเลข 3 เมื่อพบเรื่องที่ต้องการลบแล้ว ให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องลบ จะพบ
แถบเมนูที่ซ่อนอยู่ให้กดค าว่า “ย้ายไปถังขยะ”เป็นตัวอักษรสีแดงเพ่ือท าการลบข้อมูล 

 

 
 

ภาพที ่14  เมนูหน้าเรื่องการเพ่ิมหน้าใหม่ 
 

2.2  การจัดการรูปแบบเว็บ 
เป็นการจัดการส่วนประกอบของเว็บที่มีความส าคัญที่สุดเพราะการจัดการรูปแบบเว็บ  

จะรวมทุกอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ธีม วิดเจ็ต แถบเมนูด้านบนของ
เว็บ เป็นต้น 
 2.2.1  การจัดการธีม 
  การปรับใช้ว่าทุกหน้าจะต้องมีฟอร์มหรือรูปแบบตามที่ธีมนั้นๆออกแบบมาเช่นสี การวาง
ต าแหน่งของเว็บไซต์ เป็นต้น  
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วิธีเข้าหน้าการจัดการธีม ให้กด “รูปแบบเว็บ”ที่เมนูทางด้านซ้าย(ที่ช่องหมายเลข1) แล้วจะได้
ภาพที่ 15 การเลือกใช้ธีมสามารถท าได้โดยการเลือกแล้วกดใช้งาน ที่ธีมต่างๆที่ปรากฏด้านล่าง ซึ่งโดยปกติ
แล้ว ที่แรกสุด(ที่ต าแหน่งหมายเลข 2 ) จะเป็นธีมที่เราใช้งานในปัจจุบัน ถ้าหากเลือกแล้วไม่มีธีมที่สนใจ
สามารถกดเพ่ิมธีมได้ที่ ปุ่มหมายเลข 3 ซึ่งจะท าไปสู่หน้าเพิ่มธีมดังภาพที่ 16 
เมื่อเข้ามาแล้วสามารถเลือกธีมได้ตามใจชอบและกด ติดตั้งเพ่ือ น าไปเก็บไว้ในคลังในหน้าการจัดการธีม(หน้า
การจัดการธีม ภาพที่ 15 จะปรากฏธีมที่เราพ่ึงกดติดตั้งไป เพ่ิมขึ้น) หรือจะติดตั้งจากภายนอก ให้กดที่ 
หมายเลข 1 “อัปโหลดธีม” เพ่ิมท าการน าไฟล์ที่เป็นสกุล .zip มาติดตั้งท่ีนี่  
 
 2.2.2  การจัดการอัตลักษณ์เว็บไซต์ 
  วิธีเข้าหน้าการจัดการธีม ให้กด “รูปแบบเว็บ”ที่เมนูทางด้านซ้าย(ที่ช่องหมายเลข1) แล้วจะ
ได้ภาพที่ 15 และให้กด “ปรับแต่ง” ที่หมายเลข 4 เพ่ือเข้าหน้าแก้ไขเว็บไซต์ เมื่อกดที่หมายเลข 4 แล้วจะ
ปรากฏหน้า การปรับแต่งเว็บไซต์ดังภาพท่ี 17 

หมายเลข 1 จะเป็นเมนูหลักเมื่อกดแล้วจะมีเมนูย่อย ออกมาให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้เช่น ถ้า
กดที่เมนู “อัตลักษณ์เว็บไซต์” จะสามารถแก้ไข รูปโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ ไอคอนเว็บ ได้ และหมายเลข 2 คือ
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรากดเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆไป เมื่อท าการแก้ไขแล้วให้กดที่ปุ่มสีน้ าเงิน
หมายเลข 3 “เผยแพร่” เพ่ือท าการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลที่ท าการแก้ไข 

 

 
 

ภาพที ่15  หน้าการจัดการธีม 
 

   



P a g e  | 16 

 

 
 

ภาพที ่16  หน้าเพิ่มธีม 
 

 
 

ภาพที ่17  การปรับแต่งเว็บไซต์ 
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 2.2.3  การจัดการวิดเจ็ต 
วิดเจ็ตคือการใช้งานย่อยๆที่จะน าไปวางไว้ที่ส่วนต่างๆ ด้านข้าง การเข้าใช้งานให้กดที่ รูปแบบเว็บ 

และเลือกหัวข้อ วิดเจ็ต จากเมนูทางด้านซ้าย ที่บริเวณต าแหน่งหมายเลข 1 ของภาพที่ 18 
 เมื่อเข้าสู่หน้าการจัดการวิดเจ็ตแล้ว จะพบว่าการท างานจะแบ่งเป็น สองส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ในช่อง
หมายเลข 2 คือวิดเจ็ต ที่มีให้เลือกใช้มากมาย และ ส่วนที่ 2 ช่องหมายเลข 3 คือส่วนต่างๆที่จะน าวิดเจ็ตไปใช้ 
วิธีการใช้งานคือ คลิ๊กลากจากส่วนที่ 1 ไปวางในต าแหน่งของส่วนที่ 2(คลิ๊กจากต าแหน่ง 2 ไปวางที่ต าแหน่ง 3) 
ความหมายของต าแหน่งในช่องที่ 3 คือ Sideber จะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าเว็บ Footer 1-4 คือ จะปรากฏ
ที่ด้านล่างสุดของเว็บในทุกๆหน้า 
 

 
 

ภาพที ่18  หน้าการจัดการวิดเจ็ต 
2.2.4  การจัดการเมนู 

 การเข้าใช้งานให้กดที่ รูปแบบเว็บ และเลือกหัวข้อ เมนู จากเมนูทางด้านซ้าย ที่บริเวณต าแหน่ง
หมายเลข 1 ของภาพที่ 19 ให้เลือกหน้าที่จะใส่ในเมนู โดยเลือกหน้าจากต าแหน่งหมายเลข 2 และจะปรากฏที่
ต าแหน่งหมายเลข 4 (หน้าที่เพ่ิมมาใหม่จะอยู่ด้านล่างสุด) และถ้าต้องการน าลิงก์ภายนอกมาใส่ ให้เลือกหัวข้อ
ที่ต าแหน่งหมายเลข 3 โดยจะให้ใส่ สองอย่างคือ URL และ ชื่อลิงก์ 
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ภาพที ่19  หน้าการจัดการเมนู 
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การจดัการระบบ 
 

3.1  การจัดการผู้ใช้งานระบบ 
การจัดการผู้ใช้งานเพ่ือก าหนดสิทธิ์ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภทแต่ในเว็บคณะบริหารธุรกิจนี้จะ

ใช้เพียง 2 ประเภทคือ ผู้ควบคุมเว็บกับผู้เขียน เท่านั้น ความแตกต่างที่ส าคัญคือ เมนูที่สามารถใช้งานได้ ถ้า
เป็นผู้ดูแลระบบจะแสดงเมนูทุกอย่างครบถ้วน แต่ถ้าเป็นผู้เขียน จะมีแค่บางเมนูเท่านั้นที่ปรากฏ ดังภาพที่ 20 
ซึ่งทางซ้ายคือผู้ดูแลระบบ และทางขวาคือผู้เขียน  

 

 
 

ภาพที ่20  การเปรียบเทียบระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้เขียน 
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3.1.1  การเพ่ิมผู้ใช้งาน 
  การเพ่ิมผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้ เริ่มจากเข้าไปที่เมนู
ทางด้านซ้ายมือในหัวข้อผู้ใช้งาน แล้วจะปรากฏหน้าผู้ใช้ ดังภาพที่ 21  
 

 
 

ภาพที ่21  หน้าการจัดการผู้ใช้งาน 
 
 การเพ่ิมผู้ใช้งานใหม่ท าได้โดยกดที่ปุ่ม “เพ่ิมผู้ใช้งานใหม่” ที่ปุ่มหมายเลข 1 เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้า
เพ่ิมผู้ใช้ใหม่ดังท่ีปรากฏในภาพที่ 22 
 ให้กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง ถ้ามีค าว่า “(ต้องการ)” หมายถึงจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นๆ และ
ที่ส าคัญ ต้องก าหนดสิทธ์ในช่องหมายเลข 1 ซึ่งแนะน าให้เลือกแค่ ต าแหน่ง “ผู้เขียน” เท่านั้น หลังจาก
ตรวจสอบความถูกต้องให้กดปุ่ม เพ่ิมผู้ใช้งาน 

3.1.2  การแก้ไขผู้ใช้งาน 
  เข้าไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือในหัวข้อผู้ใช้งาน แล้วจะปรากฏหน้าผู้ใช้ ดังภาพที่ 21 ให้ค้นหา
รายชื่อผู้ใช้ จากช่องหมายเลข 2 และน าเม้าไปชี้ที่รายชื่อที่ต้องการแก้ไขจะปรากฏเมนูย่อย ให้เลือกไปที่ แก้ไข 
แล้วท าการแก้ไข 

3.1.3  การลบผู้ใช้งาน 
  เข้าไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือในหัวข้อผู้ใช้งาน แล้วจะปรากฏหน้าผู้ใช้ ดังภาพที่ 21 ให้ค้นหา
รายชื่อผู้ใช้ จากช่องหมายเลข 2 และน าเม้าไปชี้ที่รายชื่อที่ต้องการลบจะปรากฏเมนูย่อย ให้เลือกไปที่  ลบ 
แล้วขั้นต่อไปคือ เลือก “ย้ายบทความทั้งหมดไปที่ Admin_R”ไม่เช่นนั้นบทความของผู้ที่จะลบจะหายไป
ทั้งหมด (บทความหมายถึงข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ลงไปในเว็บคณะบริหารธุรกิจ) 
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ภาพที ่22  หน้าเพิ่มผู้ใช้ใหม่ 
 

3.2  การจัดการการส ารองข้อมูล 
 3.2.1  การส่งออกข้อมูล 

 การส่งออกข้อมูลที่จะส ารองไว้ เริ่มจากกดที่เมนู All-in-One WP Migration ที่เมนูทางด้านซ้ายที่
ช่องหมายเลข 1 ของภาพที่ 23 แล้วให้กดปุ่มสีเขียวๆที่หมายเลข 2 ที่เขียนว่า EXPORT TO จะมีเมนูย่อยให้
เลือก FILE เพ่ือท าการส ารองข้อมูลเป็นไฟล์และเก็บไว้ภายนอกเว็บไซต์ 

 

 
ภาพที ่23  หน้าการส่งออกข้อมูล 
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3.2.2  การน าเข้าข้อมูล 
การน าเข้าข้อมูลที่ส ารองไว้ จ าเป็นที่จะต้องใช้ ปลั๊กอินชื่อ “All-in-One WP Migration”หากไม่มีให้

ท าการติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้ก่อน(วิธีการติดตั้งปลั๊กอินจะอธิบายในหัวข้อ 3.3.การจัดการปลั๊กอิน) เริ่มจากกดที่
เมนู All-in-One WP Migration และเลือกเมนูย่อยที่เขียนว่า import ที่เมนูทางด้านซ้ายที่ช่องหมายเลข 1 
ของภาพที่ 24 แล้วให้กดปุ่มสีเขียวๆตรงต าแหน่งหมายเลข 2  ที่เขียนว่า IMPORT FROM จะมีเมนูย่อยให้
เลือก FILE เพ่ือท าการดึงข้อมูลส ารองเป็นไฟล์จากภายนอกมาใช้ 

 
 

ภาพที ่24  หน้าการน าเข้าข้อมูล 
 

3.2.3  การตรวจสอบการส ารองข้อมูล 
 การตรวจสอบการส่งออกข้อมูลที่ส ารองไว้ เริ่มจากกดที่เมนู All-in-One WP Migration และเลือก
เมนูย่อยที่เขียนว่า Backups ที่เมนูทางด้านซ้ายที่ช่องหมายเลข 1 ของภาพที่ 25 แล้วจะปรากฏภาพที่ 25 
เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาที่เราท าการส่งออกข้อมูลครั้งล่าสุด 
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ภาพที ่25  หน้าการตรวจสอบการส ารองข้อมูล 
 

3.3  การจัดการปลั๊กอิน 
3.3.1  การดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน 

  วิธีการเข้าการจัดการปลั๊กอินคือ เลือกเมนูทางด่านซ้ายที่ชื่อ “ปลั๊กอิน” เมื่อเข้ามาแล้วให้
ตรวจสอบปลั๊กอินที่ต้องการถ้าหากว่ายังไม่มีปลั๊กอินให้ท าการดาวน์โหลดโดยกดที่ปุ่ม “เพ่ิมปลั๊กอินใหม่ ที่ปุ่ม
หมายเลข 1 ”เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าเพิ่มปลั๊กอินดังภาพที่ 27 
 การติดตั้งปลั๊กอินท าได้ 2 วิธี คือ การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่มีให้ โดยการใส่ชื่อปลั๊กอินที่ต้องการใน
ช่องหมายเลข 1 เมื่อเจอแล้วให้กด “ติดตั้งตอนนี้”เพ่ือท าการติดตั้ง และแบบที่ 2 กดท่ีปุ่ม “อัปโหลดปลั๊กอิน” 
ที่ต าแหน่งหมายเลข 2 เพื่อท าการติดตั้งปลั๊กอินที่เป็นไฟล์ .zip  
 3.3.2  การใช้งานและการลบปลั๊กอิน 
  ให้ตรวจสอบการใช้งานปลั๊กอินจากภาพที่ 26 ตัวอย่างเช่นต าแหน่งหมายเลข 2 ถ้าหากปลั๊ก
อินตัวนั้นใช้งานอยู่ จะเป็นตัวหนาแล้วขึ้นเมนู ด้านล่างว่า ปิดการใช้งาน ถ้ากดค านี้คือปิดการใช้งานแต่ถ้า ปลั๊ก
อินตัวนั้นๆปิดอยู่ ที่เมนูย่อยจะมี 2 ปุ่ม คือเปิดการใช้งาน(กดเพ่ือเปิด) กับ ลบ เพื่อลบปลั๊กอินตัวนั้นๆทิ้ง 
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ภาพที ่26  หน้าการจัดการปลั๊กอิน 

 

 
 

ภาพที ่27  หน้าการเพิ่มปลั๊กอิน 

3.4  การตั้งค่าเว็บไซต์ 
 3.4.1  การตั้งค่าทั่วไป 
  วิธีการเข้าคือเข้าไปที่เมนู “Setting” ทางด้านซ้ายเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูย่อย ให้เลือก
เมนู “ทั่วไป” แล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 28 ขึ้นมา ให้ท าการแก้ไขส่วนต่างๆได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วให้
ท าการกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หัวข้อที่ส าคัญเช่น หัวข้อเว็บ(ชื่อเว็บ) URL ที่อยู่อีเมล ภาษาของเว็บ 
เขตเวลา รูปแบบวันที่ รูปแบบเวลา เป็นต้น 
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ภาพที ่28  หน้าการตั้งค่าท่ัวไป 
 

3.4.2  การตั้งค่าการเขียน 
  วิธีการเข้าคือเข้าไปที่เมนู “Setting” ทางด้านซ้ายเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูย่อย ให้เลือก
เมนู “การเขียน” แล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 29 ขึ้นมา ให้ท าการแก้ไขส่วนต่างๆได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ให้ท าการกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หัวข้อที่ส าคัญเช่น หมวดหมู่เรื่องหลัก ชนิดเรื่องมาตรฐาน เมล์
เซิร์ฟเวอร์ ชื่อในการเข้าระบบ รหัสผ่าน เป็นต้น 

 
ภาพที ่29  หน้าการตั้งค่าการเขียน 
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3.4.3  การตั้งค่าการอ่าน 
  วิธีการเข้าคือเข้าไปที่เมนู “Setting” ทางด้านซ้ายเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูย่อย ให้เลือก
เมนู “การอ่าน” แล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 30 ขึ้นมา ให้ท าการแก้ไขส่วนต่างๆได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ให้ท าการกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หัวข้อที่ส าคัญเช่น แสดงหน้าแรก ก าหนดหน้าแรก เป็นต้น 
 

 
ภาพที ่30  หน้าการตั้งค่าการอ่าน 

 

3.4.4  การตั้งค่าสื่อ 
  วิธีการเข้าคือเข้าไปที่เมนู “Setting” ทางด้านซ้ายเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูย่อย ให้เลือก
เมนู “สื่อ” แล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 31 ขึ้นมา ให้ท าการแก้ไขส่วนต่างๆได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ท า
การกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หัวข้อที่ส าคัญเช่น ขนาดทั้ง 3 ระดับ ใหญ่สุด ปลานกลาง เล็ก การ
จัดการโฟลเดอร์ในการอัปโหลดไฟล์ เป็นต้น 
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ภาพที ่31  หน้าการตั้งค่าสื่อ 

 

3.4.5  การตั้งค่าลิงค์ถาวร 
  วิธีการเข้าคือเข้าไปที่เมนู “Setting” ทางด้านซ้ายเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูย่อย ให้เลือก
เมนู “ลิงค์ถาวร” แล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 28 ขึ้นมา ให้ท าการแก้ไขส่วนต่างๆได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ให้ท าการกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หัวข้อที่ส าคัญเช่น เช่น รูปแบบลิงค์  
 

 
ภาพที่ 32 หน้าการตั้งค่าลิงค์ถาวร 
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การใชง้านปลัก๊อนิทีน่า่สนใจ 

 
 ส าหรับ wordpress ส่วนที่มีความส าคัญท่ีสุดคือ ปลั๊กอิน และปลั๊กอินยังส่งผลต่อเมนูทางด้านซ้ายอีก
ด้วย ถ้ากดใช้งานปลั๊กอินจะท าให้มีเมนูเพ่ิมข้ึน ในหัวข้อนี้จะแนะน าการใช้งานปลั๊กอินที่น่าสนใจ 

4.1  การจัดการแผนที่ 
4.1.1  การเพ่ิมการแก้ไขและการน าแผนที่ไปใช้งาน 

เริ่มจากการเข้าเมนู Maps ทางด้านซา้ย เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 33  

 
 

ภาพที ่33  หน้าการจัดการแผนที่ 
 
 หลังจากนั้นกดไปที่ Editที่ต าแหน่งหมายเลข 1 เพื่อเข้าหน้าการแก้ไข รูปแบบที่จะแสดงแผนที่ดังภาพ
ที่ 34 

หลังจากเข้าหน้าดังภาพที่ 34 แล้ว สามารถแก้ไข ขนาด ชื่อแผนที่ ประเภทของแผนที่ ได้ ถ้าต้องการ
เปลี่ยนสถานที่ ให้กดท่ีต าแหน่งที่ 1 ของภาพที่ 34 จะเข้าสู่หน้า ก าหนดสถานที่ ดังภาพที่ 35 

เมื่อท าเสร็จทุกขั้นตอนแล้วให้กลับไปที่หน้าการจัดการแผนที่ในภาพที่ 33  แล้วด้านหลังตรงต าแหน่ง
ที่ 2 จะมีข้อความ [wpgmza id="1"] ซึ่งข้อความนี้เมื่อน าไปวางที่ไหนก็ตามจะปรากฏเป็นแผนที่ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 36 
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ภาพที ่34  หน้าการแก้ไขการแสดงแผนที่ 

 
ภาพที ่35  หน้าก าหนดต าแหน่งบนแผนที่ 

 
ภาพที ่36  ตวัอย่างแผนที่ 
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4.2  การจัดการสไลด์ด้านบนของหน้าแรก 
 การจัดการเก่ียวกับสไลด์ทั้งหมดเข้าถึงได้จากการ กดเมนูทางด้านซ้าย ที่เขียนว่า “MetaSlider” เมื่อ
กดเข้าไปแล้วจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 37 

4.2.1  การเพ่ิม, การแก้ไขและน าสไลด์ที่ไปใช้งาน 
 หมายเลข 1 เป็นต าแหน่งของชื่อสไลด์ ถ้าต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ให้กด New Slideshow ทางด้านขวา
ของหมายเลข 1 แต่ถ้าต้องการเพ่ิมรูปภาพในสไลด์เดิมให้กดที่หมายเลข 2 +Add Slide เมื่อท าการเพ่ิมภาพ
ใหม่แล้วภาพล่าสุดที่เพ่ิมจะอยู่ท้ายสุดถ้าต้องการให้อยู่ด้านหน้าสุดให้ กดที่แถบด้านบนของรูปภาพจาก
ต าแหน่งที่ 3 แล้วลากขึ้นไปด้านบนสุด ถ้าต้องการให้กดที่รูปภาพแล้วลิงค์ไปหน้าอ่ืนให้ใส่ลิงค์ที่ต าแหน่งที่ 4 
และปรับขนาดที่จะแสดงออกสู่หน้าจอในต าแหน่งที่ 5 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กด Save ที่ต าแหน่ง
ที่ 6 เพื่อท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

4.2.2  การลบภาพในสไลด์ 
 จากภาพที่ 37 สามารถลบรูปภาพได้โดยการ กดตรวจต าแหน่งหมายเลข 7 ที่เป็นรูปเครื่องหมาย “X” 
 

 
ภาพที ่37  หน้าการจัดการสไลด์ 

  
 

4.3  การจัดการ Post Grid 
  Post Grid เป็นการสร้างกลุ่มของหมวดหมู่เพ่ือน าไปใช้ เวลาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะ
ท าให้แบ่งหน้าได้อย่างชัดเจน เช่น Post Grid ของหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ เวลาน าไปใช้ก็จะโชว์แต่ข่าว
ประชาสัมพันธ์เท่านั้น การจัดการ Post Grid สามารถเข้าได้จากเมนูทางด้านซ้าย ที่เขียนว่า “Post Grid” เมื่อ
กดท่ีเมนูนี้แล้วจะปรากฏภาพที่ 38 
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ภาพที ่38  หน้าการจัดการ Post Grid 
 

 4.3.1  การสร้าง, การแก้ไขและการน า Post Grid ไปใช้งาน 
  การสร้างสามารถท าได้โดยการ กดท่ีหมายเลข 1 “New Post Grid” เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่เมนู
สร้างใหม่ดังภาพที่ 39 

ในช่องหมายเลข 1 ให้ใส่ชื่อ Post Grid และเม่ือน าไปใช้จะน าข้อความในต าแหน่งที่ 5 ที่เป็น ข้อความ
ธรรมดาไปวางไว้ที่หน้า ที่ต้องการให้ Post Grid นี้แสดง ถ้าต้องการปรับแต่ง การปรับแต่งจะแบ่งเป็น 2 หน้า 
ได้แก่ต าแหน่งหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ซึ่งจะอธิบายในภาพที่ 40   และภาพท่ี 41 ตามล าดับ 

จากภาพที่ 40 ต าแหน่งที่ 1 ให้เลือกหัวข้อเรื่อง และต าแหน่งที่ 2 ให้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการจะแสดง 
และยังมีรายละเอียดอ่ืนๆในหน้านี้ให้เลือกปรับแต่งได้เช่น Posts per page หมายถึงจะให้แสดง กี่เรื่องใน 1 
หน้า เป็นต้น 

จากภาพที่ 41 ต าแหน่งที่ 1 คือหัวข้อว่าจะให้แสดงอะไรบ้าง เช่นถ้าเลือก post1 จะแสดงหัวข้อ 
รูปภาพ วันที่ รายละเอียดบางส่วน แต่ถ้าเลือก Teacher จะแสดงแค่ชื่อหัวข้อ และ รูปภาพเท่านั้น และ
ต าแหน่งหมายเลข 2 คือ ลักษณะของรูปภาพว่าจะให้แสดงออกมาแบบไหน 

ส าหรับวิธีแก้ไขคือ  จากภาพที่ 38 สามารถแก้ไข Post Grid ได้โดยการ ค้นหาPost Gridที่ต้องการ
แก้ไขจากช่องหมายเลข 2 ในภาพที่ 38 แล้วเมื่อค้นหาแล้วให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องการแก้ไข และจะมีเมนู
ย่อยออกมา ให้เลือกที่เมนู “แก้ไข” เพ่ือท าการแกไ้ข วิธีแก้ไข เหมือนวิธีเพ่ิม Post Grid 
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 4.3.2  การลบ Post Grid 
  จากภาพที่ 38 สามารถลบ Post Grid ได้โดยการ ค้นหา Post Grid ที่ต้องการลบจากช่อง
หมายเลข 2 ในภาพที่ 38 แล้วเมื่อค้นหาแล้วให้น าเม้าไปชี้ที่หัวข้อที่ต้องการลบ และจะมีเมนูย่อยออกมา ให้
เลือกที่เมนู “ย้ายไปถังขยะ” เพ่ือท าการลบ 
 

 
ภาพที ่39  หน้าการสร้าง Post Grid ใหม ่

 

 
ภาพที ่40  หน้าการจัดการ Post Grid หัวข้อการเลือกหมวดหมู่ 
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ภาพที ่41  หน้าการจัดการ Post Grid หัวข้อการปรับแต่งผลลัพธ์ 
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4.4  การใช้งาน Elementor 
 Elementor เป็นปลั๊กอินส าหรับการแก้ไข เรื่อง และหน้าเว็บไซต์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้
ง า น โ ด ย วิ ธี ใ ช้ ง า น  Elementor จ ะ มี เ ม นู ใ น เ รื่ อ ง  ห รื อ  ห น้ า ทุ ก ห น้ า อ ยู่ แ ล้ ว ที่ เ ป็ น  ปุ่ ม 

 และเม่ือกดเข้าไปที่ปุ่มนี้จะปรากฏหน้าการใช้งาน Elementor ดังภาพที่ 42 
 

 
 

ภาพที ่42  หน้าการใช้งาน Elementor 
 จากภาพที่ 42 คือหน้าการใช้งาน Elementor โดยเริ่มจากหมายเลข 1 คือชื่อหน้าที่ก าลังแก้ไข 
หมายเลข 2 จะเป็นหน้าที่เราจะท าการแก้ไข โดย เครื่องหมาย + ใต้เลข 2 คือการแบ่ง คอลัมน์ของหน้า ซึ่ง
แบ่งได้ตั้งแต่ 1-6 คอลัมน์ และหมายเลข 3 คือเครื่องมือต่างๆที่สามารถน ามาใช้งานได้ โดยการ คลิกค้างแล้ว
ลากลงไปในคอลัมน์ (บริเวณต าแหน่งที่ 2) ถ้าหากลากไปวางแล้วเมนูตรงต าแหน่งที่ 3 จะถูกเปลี่ยนเป็นช่องใส่
รายละเอียดของเครื่องมือนั้นๆ ถ้าต้องการเลือกเครื่องมือต่อให้กดที่ จุด9จุดตรงต าแหน่งที่ 4  เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วให้กดบรรทุกที่ปุ่มสีเขียวตรงต าแหน่งหมายเลข 5 “PUBLISH” (แต่ถ้าเป็นการแก้ไขจะขึ้นUPDATE) และ
เมื่อท าการบันทึกแล้วให้กดที่ แถบ 3 ขี้ ตรงหมายเลข 6 แล้วเลือกบรรทัดสุดท้ายที่เป็นปุ่มสีฟ้าเขียนว่า EXIT 
TO DASHBOARD เมื่อกดเสร็จแล้วจะกลับสู่หน้าที่เรียกใช้ Elementor 
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5. การใชเ้ครื่องมอืเขยีนบทความ 

 เครื่องมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพที่ 43 นั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนบทความ หลักการใช้งาน
ทั่วไปเหมือน microsoft word ดังนั้นจะอธิบายแค่ตัวส าคัญๆ 

เมื่อใส่ไฟล์ PDF จากปุ่มเพ่ิมสื่อ จะได้ตัวหนังสือในกรอบสีเขียวมา (ในกรอบสีเขียว พอ อัพเดตขึ้นเว็บไซต์จริง
จะแสดงไฟล์ PDF เลยแต่ไม่สามารถดาวร์โหลดได้) ถ้าต้องการให้ดาวน์โหลดได้ พิมพ์ค าว่าดาวน์โหลด แล้วคุม
ด า เสร็จแล้วเลือกรูป โซ่ (ลิงก์ จากในกรอบสีแดงๆ) แล้วจะขึ้นเครื่องมือในกรอบสีฟ้า ให้ก็อปปี้ ข้อความในค า
ว่า url=” http://www.bu.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/ภาคปกต-ิตารางสอบปลายภาค
เรียนที2่_2561.pdf ”  

(แต่ไม่ต้องก็อปปี้ “” มาด้วย) แล้วเอาไปวาง ไว้ในช่องกรอบสีฟ้า  

 

 

 

ภาพที ่43  เครื่องมือเขียนบทความ 
 
 

เลอืกขนาดตวัอกัษรได้ 7 ระดบั ลงิก์ 
เพิ่มไฟล์ตา่งๆเข้าสูห่น้า 

http://www.bu.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/ภาคปกติ-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2_2561.pdf
http://www.bu.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/ภาคปกติ-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2_2561.pdf

